
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
ROZWIĄZANIA W 
SYSTEMACH USZCZELNIANIA 





Witamy w fi rmie DS Dichtungstechnik GmbH będącej 

jednym z najbardziej innowacyjnych projektantów 

i producentów, wyznaczających kierunek międzynaro-

dowego rozwoju w zakresie systemów uszczelniających 

do kanalizacji o wysokiej jakości, której rozwiązania od 

ponad 50 lat wciąż ustalają nowe wzorce.

Nasze systemy tworzymy, koncentrując się na tym, co 

możemy dla Państwa zrobić: nieustanne badania, ścisła 

współpraca z zakładami produkującymi rury betonowe, 

inteligentne rozwiązania, najnowocześniejsze procesy 

produkcji, przemyślana logistyka, największa dbałość 

i duża porcja zaangażowania. Dzięki naszym podstawo-

wym kompetencjom – rozwojowi · systemom · obsłudze 

– jesteśmy solidnym partnerem zarówno w przypadku 

zastosowań standardowych, jak i wysokich wymagań 

w budowie kanalizacji. W ten sposób z powodzeniem 

wspieramy bezpieczeństwo kompleksowych systemów 

infrastruktury. Żeby móc reagować szybko i zgodnie 

z oczekiwaniami klientów, dysponujemy obszernym, 

europejskim magazynem  systemów uszczelniających 

do kanalizacji, aby zapewnić szybkie wykonanie usług 

kanalizacyjnych i ochronę zasobów naturalnych.

Wybierając markę DS decydują się Państwo  na inte-

ligentne technologie, sprawdzone produkty wysokiej 

jakości, zwiększoną elastyczność, opłacalność  i trwałość 

- „State of the Art”.

CZY PAŃSTWO WIEDZĄ, 
CZEGO CHCĄ? 
MY RÓWNIEŻ
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TRADYCJA DOBREGO ROZWIĄZANIA





SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE DO RUR | CO NAS MOT YWUJE

OPRACOWYWANIE 
NOWYCH ROZWIĄZAŃ? 
Z PRZYJEMNOŚCIĄ!
  

Inni nazywają to pracą pionierską. My nazywamy to 

codziennością, jeśli chce się coś osiągnąć: zawsze 

zwracamy uwagę na ekologiczną i ekonomiczną 

odpowiedzialność, znacząco przyczyniliśmy się do 

rozpowszechnienia „uszczelki zintegrowanej”, jak również 

do jej wprowadzenia do wszystkich norm. W ten sposób 

łączymy Państwa interesy i poprzez własne patenty 

w dalszym ciągu wyznaczamy standardy technologii 

uszczelnień. Nasze innowacje nie mają żadnych 

wzorców, ale to miłe, jeśli stają się nimi poprzez ambitne, 

duże i nowoczesne inwestycje budowlane, jak 

w przypadku kanału Emscher – rury o dużej średnicy 

w obszarze postępu  lub jak w przypadku lotnisk – 

specjalne mieszanki z NBR.

Jednym z czynników integracyjnego rozwoju i naszego 

powodzenia są z jednej strony dzisiejsza stała obecność 

w miejscu wykorzystania naszych produktów, a z drugiej 

stała wymiana doświadczeń z naszymi wieloletnimi 

klientami oraz biurami inżynierskimi, żeby w przyszłości 

z powodzeniem rozszerzać nasz  potencjał. Dysponujemy 

ponad 40 różnymi profi lami uszczelek, które sprostają 

wszystkim wymaganiom i dając dobry przykład, idziemy 

do przodu – raz małymi, raz dużymi krokami. Zawsze 

jednak  „Made for Generations”.



Naszą pasją jest stałe i subtelne udoskonalanie naszych 

produktów, które dzięki temu różnią się od systemów 

oferowanych przez konkurencję . Dużą rolę odgrywają 

przy tym nasze  patenty i stały rozwój bazujący na 

aktualnych potrzebach rynku, zapewniający wiodącą 

pozycję w technologii uszczelnień. Perfekcjonizm, dla 

którego chętnie wypełniamy swoje obowiązki, by móc 

ofi arować Państwu pełne zadowolenie, to cel naszej 

działalności.

SYSTEMY USZCZELNIAJĄCE DO STUDNI | CO NAS PRZEKONUJE

NAJLEPSZE POMYSŁY 
NIE SĄ 
PRZYPADKIEM.

Z powodu swojej monolitycznej architektury, konstrukcje 

studzienek, będąc częścią rurociągu, stanowią jego 

szczególnie wrażliwy element. Mając to na uwadze, 

oferujemy, kompletne i odpowiednio dostosowane 

systemy uszczelnień najwyższej jakości, zgodne 

z obecnymi wymogami technologicznymi, które nie 

powstały przypadkiem. Wszystkie nasze produkty – od 

standardowej uszczelki zintegrowanej, poprzez uszczelki 

niesmarowane lub smarowane w zakładzie produkcyjnym 

odpowiadają normie DIN EN 681 oraz QR 4060. Elementy 

wyrównujące obciążenia pionowe, wypełnione piaskiem 

kwarcowym są sprawdzone i posiadają aktualne badania 

statyczne oraz praktyczne  próby ciśnieniowe.





JEDEN  
DO 
WSZYSTKIEGO.

AKCESORIA – PRODUKT Y SPECJALNE  – JAK WSPIERAMY



Do układania rur i prefabrykatów studni, jak również do bezpiecznego, 

prostego i dokładnego przenoszenia elementów studni, poza 

różnymi  elementami wyrównującymi obciążenia pionowe, króćcami 

przyłączeniowymi i przyłączeniami, potrzebne są na budowie  

najróżniejsze urządzenia pomocnicze. Co ważne, muszą być one  

możliwie łatwe w użyciu i przede wszystkim działać także w nagłych 

przypadkach. Czy Państwo zastanawiają się, co robić? –  nas to nie  

zastanawia, ponieważ doskonale znamy Państwa potrzeby, dzięki 

czemu możemy zaoferować Państwu kompletny i dobrze dobrany 

program akcesoriów pomocniczych.

W przypadku, gdy z planowane prace z użyciem standardowych 

produktów nie posuwają się do przodu i wystąpi pilna potrzeba 

specjalnych profili uszczelnień lub urządzeń pomocniczych, najlepiej 

w najróżniejszych wymiarach i różnej jakości, DS okaże się partnerem,  

który spełni wszystkie specjalne i  pozastandardowe wymagania.



ZAWSZE CHCEMY 
ZAOFEROWAĆ 
PAŃSTWU TO, 
CO NAJLEPSZE
Nie zadowala nas bycie dobrym. Zawsze może być 

trochę lepiej. Także w odniesieniu do tego, jak pracujemy 

i działamy jako uczciwy pracodawca i stabilny partner.

Nasz System Zarządzania Jakością DS (DSZJ) posiada 

certyfi kat CE, aktywnie wspiera  klientów i gwarantuje im 

stały, możliwie najwyższy standard naszych produktów. 

Gwarancja ta poddawana jest regularnie nie tylko kontroli 

wewnętrznej, ale również zewnętrznej, dzięki ścisłej 

współpracy z Urzędem Kontroli i Badań Materiałów MPA 

i innymi niezależnymi instytutami jak: KOMO czy KIWA.

Działając w ponad 35 lokalizacjach na całym świecie, 

oferujemy Państwu nie tylko wzorową obsługę, ale także 

wiedzę całej naszej grupy DS.

Jako wiodący producent polegamy przede wszystkim 

na umiejętności naszych doświadczonych pracowników. 

Cechuje nas stały rozwój kompetencji, pragnienie 

uzyskania najnowszej wiedzy i troska o rozwój - zarówno 

w kraju, jak  i na świecie, aby móc dalej działać zgodnie 

z postępem i w dalszym ciągu być jednym z najlepszych 

w branży budowy kanalizacji - to możemy Państwu 

obiecać.
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SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ – NA ŚWIECIE  I 

CO OBIECUJEMY
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